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HOTĂRÂREA NR 21 / 14. 12. 2016 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de 

14. 12.  2016 

 În conformitate cu Legea nr. 1 din  5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale, text în vigoare 

începând cu data de 17 iulie 2016, text actualizat în baza actelor normative modificatoare, 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016. 

În temeiul Ordinului MECS nr. 4621/2015 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014                                                                                        

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4621/2015 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4619/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 10 august 2015,                                                                         

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079 / 

31.08.2016 

Ordinul nr. 4577 / 20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017 

Ordinul MENCS nr. 5.777 din 22. 11. 2016 referitor la aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2017 – 2018 

În baza consultărilor cu Consiliul Profesoral, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor şi  Consiliul 

Şcolar al Elevilor                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PV al şedinţei C.A. din data de 14. 12.  2016 

 

HOTĂRĂŞTE: 

    Art. 1 Se aprobă Proiectul planului de şcolarizare 2017 / 2018 

             3 clase de Liceu – a) Tehnician operator tehnică de calcul; 

                                           b) Tehnician în Turism;                                

                                           c) Tehnician Mecanic pentru Întreţinere şi Reparaţii 

             3 clase Şcoală profesională – a) Comerciant vânzător; 

                                                            b) Mecanici auto  

                                                            c) Operator ceramică fină  

             1 clasă Şcoală Postliceală – maistru ceramist – ceramică fină 

             1 clasă a IX –a învăţământ seral frecvenţă redusă 

   Art. 2 Se aprobă forma finală a Regulamentului Intern a unităţii de învăţământ pentru anul    

              şcolar 2017 – 2018 

   Art. 3 Regulamentul va fi prezentat întregului personal al şcolii, elevilor şi părinţilor. 

   Art.4 Regulamentul Intern va fi afişat în sala profesorală şi pe site-ul şcolii 
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   Art. 5 Se aprobă decontul navetei cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2016. 

   Art. 6 Se Aprobă îndrumătorii de proiect pentru clasele a XII – a şi a XI –a, nivel 4   

              respectiv 3. 

   Art. 7 Se aprobă programul elevilor participanţi la Tărgul de Crăciun 21.12.2016. 

   Art. 8 Inventar 2016 

   Art. 9 Se Aprobă Procedura operaţională privind implicarea părinţilor în educaţia instituţională 

   Art. 10 Se aprobă - Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor    

                de     acreditare şi de evaluare periodică (H.G. nr. 21/2007) şi standardelor de referinţă  

                (HG nr. 1534 / 25.11. 2008) 

   Art. 11 Se aprobă Proiectul de buget / achiziţii pentru anul 2017 

 

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică: 

-  Spre afişare 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighişoara 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului unităţii de învăţământ, 

şi serviciul secretariat  

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director, 

Prof. Tittes – Gherman Mihaela 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

Voturi : - pentru ...., - abţineri..... ,- împotrivă...                             Elaborat în 2 (două) exemplare 

 

 

 

                                                                                                                                            Ex.1/2   
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